જટો શરકાયો
ફામરા ધણીની ધયનાય વભી ળોકબયી વાાંજ નભતી શતી. આલતા જન્ભની આળા જેલો કોઇ
કોઇ તાયરો તફકતો શતો. અંધારયમાના રદલવો શતા.
એલી નભતી વાાંજને ટાણે, આંફરા ગાભના ચોયા ઉય ઠાકયની આયતીની લાટ જોલામ છે . નાનાાં
નાનાાં, અયધાાં નાગાાંપ ૂગાાં છોકયાાંની ઠઠ્ઠ જાભી ડી છે . કોઈના શાથભાાં ચાાંદા જેલી ચભકતી કાાંવાની
ઝારયો ઝૂરે છે ; ને કોઈ ભોટા નગાયા ઉય દાાંડીનો ઘા કયલાની લાટ જુએ છે . વાકયની એક્કે ક
ુ વીના ાનની સગ
ુ ઘ
ગાાંગડી, ટોયાની ફબ્ફે કયચો અને ત
ાં લાા ભીઠા ચયણામ ૃતની અક્કકે
અંજળ લશેંચાળે એની આળાએ આ ભ ૂરકાાં નાચી યહ્ાાં છે . ફાલાજીએ શજી ઠાકયદ્વાયન ાંુ ફાયણાંુ ઉઘાડ્ ાં ુ
નથી. કલ
ૂ ાને કાાંઠે ફાલાજી સ્નાન કયે છે .
ભોટે યાાંઓ ણ ધાલણાાં છોકયાાંને તેડી આયતીની લાટે ચોયાની કોય ઉય ફેઠાાં છે . કોઈ ફોરત ાંુ નથી.
અંતય આોઆ ઊંડાાં જામ એલી વાાંજ નભે છે .
‘‘ આજે તો વાંધ્મા જયામ ખીરી નથી. ’’ એક જણે જાણે વાંધ્મા ન ખીરલી એ ભોટાંુ દુ:ખ શોમ તેલે
વાદે શલેથી વાંબાવય.ાંુ
‘‘દશય ાંુ જ જાણે ડી ગઈ છે . ’’ ફીજાએ અપવોવભાાં ઉભેયો કમો.
‘‘કજુગ ! કજુગ ! યતય ાંુ શલે કજુગભાાં કોતી નથી બાઈ ! ક્ાાં થી કૉે !’’ ત્રીજો ફોલ્મો.
ુ ાયલાંદ ણ શભણાાં કેલી ઝાાંખ ફતાલે છે ! દવ લયવ ઉય તો શાંુ તેજ
‘‘ને ઠાકોયજીની મ ૂતતન ાંુ મખ
કયત ાંુ !’’ ચોથે કહ્.ાં ુ
ુ ઢ
ૂ ા ઓ આલી લાતે લગ્મા છે , તે ટાણે આંફરા ગાભની
ચોયાભાાં ધીયે વાદે ને અધભીંચી આંખે બઢ
ફજાય વોંવયલાાં ફે ભાનલી ચાલ્માાં આલે છે : આગ આદભી ને ાછ સ્ત્રી છે . આદભીની બેટભાાં
તરલાય અને શાથભાાં રાકડી છે , સ્ત્રીના ભાથા ઉય ભોટાંુ એક ોટકુાં છે . પરુ ુ  તો એકદભ ઓખામ
તેલો નશતો , ણ યજપ ૂતાણી એના ગની ગતત ઉયથી ને ઘેયદાય રેંઘાને રેટેર ઓઢણા
ઉયથી અછતી ન યશી.
યજપ ૂતે જ્માયે દામયાને યાભ યાભ ન કમાા તમાયે ગાભરોકોને રાગ્ય ાંુ કે કોઈ અજાણ્મા ાંથકનો
લટેભાર્ા ુ શળે. દામયે એને ટામો : ‘‘ફા, યાભયાભ !’’
ુ ાપય ઝટટ આગ ચાલ્મો ાછ ોતાની ેનીઓ ઢાાંકતી
‘‘યાભ !’’ તોછડો જલાફ દઇને મવ
ગયાવણી ચારી જામ છે .
એકફીજાનાાં ભોં વાભે જાઇને દમયાના ભાણવોએ વાદ કમો : ‘‘અયે ઠાકોય, આભ કેટરેક જાવ ાંુ છે ?’’
‘‘આઘેયાક.’’ જલાફ ભળ્મો.
‘‘તો તો, બાઈ, આંશીં યાત યોકાઈ જાલને ?’’
ુ ાપયે કતયાઇને લાાંકી જીબ ચરાલી.
‘‘કાાં ? કેભ તાણ કયલી ડે છે , ફા ?’’ મવ
‘‘ફીજુ તો કાાંઇ નરશ, ણ અસ ૂય ઘણાંુ થઇ ગય ાંુ છે , ને લી બેાાં ફાઇ ભાણવ છે . તો અંધાયાન ુ ઠાલ ાં ુ
જોખભ ળીદને ખેડવ ાંુ ? લી આંશીં બાણે ખતી લાતછે : વહુ બાઇય ાંુ છીએ. ભાટે યોકાઈ જાલ, બા !’’
ુ ાપયે જલાફ દીધો :‘‘ફાલડાન ાંુ ફ ભાીને જ મવ
ુ ાપયી કરાં ુ છાં. ઠાકોયો ! ભયદોને લી અસ ૂય
મવ

કેલાાં ! શજી તો કોઈ લડીમો દે ખ્મો નથી.’’
તાણ કયનાય ગાભરોકોનાાં ભોં ઝાંખલાણાાં ડી ગમાાં. કોઈએ કહ્ાં ુ : ‘ઠીક ! ભયલા ધો એને !’
યજપ ૂત ને યજપ ૂતાણી ચારી નીકળ્માાં .
૨
લગડા લચ્ચે ચાલ્માાં જામ છે . રદલવ આથભી ગમો છે . આઘે આઘેથી ઠાકયની આયતીના યણકાય
વાંબામ છે . ભ ૂતાલો નાચલા નીકી શોમ એભ દૂ યનાાં ગાભડાાંના ઝાંડભાાં દીલા તફકલા રાગ્મા.
અંધાયે જાણે કાાંઈક દે ખાતાાં શોમ અને લાચા લાયીને એ દીઠેરાાંની લાત વભજાલલા ભથતાાં શોમ
તેભ ાદયનાાં કત
ૂ યાાં બવી યહ્ાાં છે .
ુ ાપયોએ ઓળચિંતાાં છલાડે ઘ ૂઘયાના અલાજ વાાંબળ્માાં. ફાઈ ાછ નજય કયે તમાાં વણોવયાનો
મવ
ુ યાળાં બાલ ાં ુ રઈને અડબ ૂથ જેલો ચાલ્મો આલે છે .
શરકાયો ખાંબે ટારની થેરી મ ૂકી, શાથભાાં ઘઘ
કેડભાાં નલી વજાલેરી, પાટે રા
મ્માનલાી તરલાય ટીંગામ છે .
ુ - અશબ
ુ નો
દુતનમાના શબ
ોટરો ભાથે ઉાડીને જટો
શરકાયો ચારી નીકળ્મો છે .
કેટરાક યદે ળ ગમેરા દીકયાની
ડોળીઓ અને કેટરામ દરયમો
ખેડતા ધણીઓની ધળણમાણીઓ
ભરશને – છ ભરશને કાગના
કટકાની લાટ જોતી જાગતી શળે
એલી વભજણથી નરશ, ણ ભોડુાં
થળે તો ગાય કાળે એલી
ફીકથી જટો શરકાયે દોડતો
જામ છે . બારાના ઘ ૂઘયા એની અંધાયી એકાાંતના બેરાં ુ ફધ
ાં ફન્મા છે .
જોતજોતાભાાં જટો છલાડે ચારતી યજપ ૂતાણીની રગોરગ થઈ ગમો. ફેમ જણાાંને પ ૂછયછ થઈ.
ફાઈન ાંુ તમય વણોવયાભાાં શત.ાંુ એટરે જટાને વણોવયાથી આલતો જોઈને ભાલતયના વભાચાય
પ ૂછલા રાગી, તમયને ગાભથી આલનાયો અજાણ્મો પરુ ુ  ણ સ્ત્રીજાતને ભન વગા બાઈ જેલો રાગે
છે . લાત કયતાાં કયતાાં ફેમ જણ વાથે ચારલા રાગ્માાં.
યજપ ૂત થોડાાં કદભ આગ ચારતો શતો. યજપ ૂતાણીને જયા છે ટી ડેરી જોઈને એણે છલાડે જોય.ાંુ
યપરુ ુ  વાથે લાતો કયતી સ્ત્રીને ફેચાય આકયા લેણ કશી ધભકાલી નાખી.
ફાઈએ કહ્ાં ુ : ‘‘ભાયા તમયનો શરકાયો છે , ભાયો બાઈ છે .’’
‘‘શલે બાળ્મો તાયો બાઈ ! છાનીભાની ચારી આલ ! અને ભા’યાજ , તભે ણ જયા ભાણવ
ઓખતા જાલ !’’ એભ કશીને યજપ ૂતે જટાને તડકાવમો.

‘‘બરે ફાા !’’ એભ કશીને જટાએ ોતાનો લેગ ધીયો ાડયો. એક ખેતયન ાંુ છે ટાંુ યાખીને જટો
ચારલા રાગ્મો.
જમાાં યજપ ૂત જોડલ ાં ુ આધેયાક નશેયાભાાં ઊતેયે છે , તમાાં તો એકવાભટા ફાય જણાએ ડકાય કમો :
‘‘ખફયદાય તરલાય નાખી દે જે !’’
યજપ ૂતના ભોંભાાંથી ફેચાય ગાો નીકી ગઈ. ણ મ્માનભાાંથી તરલાય નીકી ન ળકી. લાટ જોઈને
ફેઠેરા આંફરા ગાભના ફાય કોીઓએ આલીને એને યાાંઢલાથી ફાાંધ્મો, ફાાંધીને દૂ ય ગફડાલી
દીધો.
‘‘એ ફાઈ, ઘયે ણાાં ઉતાયલા ભાાંડ.’’ લટૂાં ાયાએ ફાઈને કહ્.ાં ુ
અનાથ યજપ ૂતાણીએ અંગ ઉયથી એક એક દાગીનો કાઢલાન ાંુ ળરૂ કય.ુ ુઁ એના શાથ, ગ, છાતી
લગેયે અંગો ઉઘાડાાં ડલા રાગ્માાં. એની ઘાટીરી નભણી કામાએ કોીઓની આંખોભાાં કાભના બડકા
જગાવમા. જુલાન કોીઓએ શેરા તો જીબની ભશકયી ળરૂ કયી. ફાઈ ળાાંત યશી. ણ જમાયે
કોીઓ એના અંગને ચાો કયલા નજીક આલલા રાગ્મા, તમાયે ઝેયીરી નાગણ જેભ ફાં પાડો ભાયીને
યજપ ૂતાણી ખડી થઈ ગઈ.
‘‘અલ્મા, છાડો ઈ વતીની પછ
ાં ૂ ડીને .’’ કોીઓએ અલાજ કમો.
અંધાયાભાાં ફાઈએ આકાળ વાભે જોય.ાંુ તમાાં જટાના ઘ ૂઘયા ઘભક્ા. ‘‘એ જટાબાઈ !’’ ફાઈએ ચીવ
ાડી : ‘‘દોડજે !’’
‘‘ખફયદાય એરા ! કોણ છે તમાાં ?’’ એલો ડકાય કયતો જટો તરલાય ખેચીને જઈ શોંચ્મો. ફાય
કોી રાકડી રઈને જટા ઉય ત ૂટી ડયા. જટે તરલાય ચરાલી, વાત કોીના પ્રાણ રીધા. ોતાને
ુ યાણ કયી મ ૂક્ુ.ાં
ભાથે રાકડીઓના ભે લયવે છે . ણ જટાને એ ઘડીએ ઘા કામા નરશ. ફાઈએ બભ
ફીકથી ફાકીના કોી બાગી છૂટયા, તે છી જટો તમ્ભય ખાઈને ડમો.
ફાઈએ જઈને ોતાના ધણીને છોડયો. ઊઠીને તયત યજપ ૂત કશે છે : ‘‘શારો તમાયે .’’
‘‘શારળે ક્ાાં ? ફામરા ! ળયભ નથી થાતી ? ાાંચ ડગરાાં શાયે શારનાયો ઓલ્મો બ્રાહ્મણ ઘડીકની
ઓખાણે ભાયા તળમ વાટે ભયે રો ડયો છે ; અને ત ાંુ - ભાયા બલ ફધાનો બેરુ - તને જીલતય ભીઠુાં
થઈ ડ્ ાં ુ ! જા ઠાકોય, તાયે ભાગે . શલે આણા – કાગ ને શાંવના – વાંગાથ ક્ાાંથી શોમ ? શલે તો આ
ઉગાયનાય બ્રાહ્મણની ળચતાભાાં જ વોડય તાણીળ.’’
‘‘તાયા જેલી કૈં ક ભી યશેળે. ’’એભ કશીને ધણી શારી નીકળ્મો.
ુ ી અંધાયાભાાં બમાંકય લગડે ફેઠી યશી. પ્રબાતે
જટાના ળફને ખોાભાાં ધયી યજપ ૂતાણી યોરઢમા સધ
આજુફાજુથી રાકડાાં લીણી રાલીને ળચતા ખડકી, ળફને ખોાભાાં રઈને ોતે ચડી ફેઠી; દા
પ્રગટાવમો. ફન્ને જણાાં ફીને ખાખ થમાાં.છી કામય બામડાની વતી સ્ત્રી જેલી ળોકાત ૂય વાાંજ જ્માયે
નભલા ભાાંડી તમાયે ળચતાના અંગાયા ધીયી ધીયી જ્મોતે ઝબ ૂકતા શતા.
આંફરા અને યાભધયી લચ્ચેના એક નશેયાભાાં આજ ણ જટાનો ાળમો ને વતીનો ાંજો શમાત છે .


